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  اإلطار المصرى لعمليات خدمة التأكد
  

   مقدمة ال

طبق عليهـا   لية التأكد ويحدد العمليات التى ت     يهدف هذا اإلطار إلى تعريف ووصف عناصر وأهداف عم         -١

لفحص المحدود والمعـايير المـصرية لعمليـات        مهام ا والمعايير المصرية ل  للمراجعة  معايير المصرية   ال

  :بالنسبة إلىكما يقدم إطاراً مرجعياً .  التأكد

 .لون الذين يقومون بعمليات التأكدالمزاوالمحاسبون المهنيون   ) أ(

 عن   لتقرير التأكد والطرف المسئول    ين المرتقب ين ويشمل ذلك المستخدم    ، عملية التأكد ب له صله كل من     ) ب(و   

  .موضوع المهمة 

 عمليات التأكد حيـث تحتـوى       وال يضع هذا اإلطار فى حد ذاته معاييراً أو يوفر متطلبات إجرائية ألداء             -٢

الفحص المحدود وعمليات التأكد على المبادئ األساسـية واإلجـراءات الـضرورية            ومعايير المراجعة   

 . واإلرشادات التى تتفق ومفاهيم هذا اإلطار وذلك ألداء عمليات التأكد

  :وفيما يلى نظرة عامة على هذا اإلطار -٣

إطـاراً   بها المحاسبون المزاولون كمـا تقـدم         يقوملتى  يتناول هذا اإلطار عمليات التأكد ا      : مقدمة •

اً للمزاولين وغيرهم من المشتركين فى عمليات التأكد مثل أولئـك الـذين يقومـون بتعيـين      يمرجع

  ).الطرف الطالب للمهمة(مزاول ال

حدد األهـداف بالنـسبة لنـوعى       يعرف هذا القسم عمليات التأكد وي      : تعريف عملية التأكد وأهدافها    •

مهام اصدار  "  اسم  على هاتين العمليتين    التأكد المسموح للمزاول بأدائهما ويطلق هذا اإلطار       لياتعم

  ."إصدار تقارير تأكد محدودمهام " و"مناسبتقارير تأكد  

يـفرق هذا القسم بين عمليات التأكد والعمليات األخرى مثـل عمليـات            : نطاق إطار عمليات التأكد    •

  .اتاالستشار

 . يـوضح هذا القسم الخصائص التى يجب توافرها قبل قبول المزاول لعملية التأكد :قبول المهمة •

  

  

  ١-اإلطار 
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 التـى يقـوم     -يـعرف هذا القسم ويناقش خمسه عناصر لعمليـات التأكـد           : عناصر عملية التأكد     •

يـر  واالدلة، وتقر  عالقة ثالثية األطراف، وموضوع المهمة، والمقاييس،: وهى-المزاولون بأدائها 

التأكد، كما يوضح فروقاً هامة عند التفرقة بين مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير                

ويناقش هذا القسم على سبيل المثال، االختالف الجـوهرى      ). موضحاً أيضاً فى الملحق   (تأكد محدود   

األهميـة  فى موضوع عمليات التأكد والخصائص المطلوبة للمقاييس المناسـبة ودور المخـاطرة و            

 .النسبية فى عمليات التأكد وكيفية التعبير عن االستنتاجات فى كل من نوعى عملية التأكد

  .يـناقش هذا القسم أيضاً دالالت ارتباط المزاول بموضوع ما : سوء استخدام اسم المزاول •

  

   المبادئ األخالقية ومعايير مراقبة الجودة

 المزاولـون   التأكد يكون معايير  والفحص المحدود   مهام  ايير  معإلى جانب هذا اإلطار ومعايير المراجعة و       -٤

  :باآلتى محكومون الذين يقومون بأداء عمليات التأكد

الـذى يـضع    ) الميثاق (و المراجعة  الميثاق العام المصرى آلداب وسلوكيات مهنة المحاسبة        ) أ(

  .المبادئ األخالقية األساسية للمحاسبين المهنيين

ودة الذي يضع معاييراً ويوفر إرشادات تتعلـق بمـسئوليات أى            الج لمراقبةالمعيار المصري     ) ب(

 . الجودة لديهامراقبةمؤسسة تجاه نظام 

من الميثاق العام آلداب وسلوكيات المهنة المبادئ األخالقية األساسية المطلوب  االلتزام            ) أ(يوضح الجزء    -٥

  :بها من جميع المحاسبين المهنيين وتتضمن

  . النزاهة  ) أ  (

  .ضوعيةالمو  ) ب(

  .    الكفاءة المهنية والعناية الواجبة)ج(

 .     السرية  ) د(

 .السلوك المهنى)    هـ(

من الميثاق الذى يطبق فقط على المحاسبين المهنيـين المـزاولين ، مـدخالً لمفهـوم                ) ب(يشمل الجزء    -٦

ية المتفق عليهـا    االستقاللية ويراعى فى كل عملية للتأكد التهديدات التى تواجه االستقاللية وأدوات الحما           

كما يتطلب من المؤسسات وأعضاء فرق التأكد تحديد وتقييم الظروف والعالقات التى            .  والمصلحة العامة 

قد تشكل تهديداً لالستقاللية واتخاذ اإلجراء المناسب للقضاء على مثل تلك التهديدات أو تخفيضها لمستوى               

  .مقبول عن طريق تطبيق أدوات الحماية
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  لتأكد وأهدافها تعريف عملية ا

ـ  -٧ المزاول عن نتيجة تهـدف إلـى تعزيـز       المحاسب  هى العملية التى يعبر فيها      " عملية التأكد    " يقصد ب

        تقيـيم نـاتج     فـى  - عن موضوع المهمة  الطرف المسئول   خالف  ب - ين المرتقب يندرجة ثقة المستخدم  

  .ة معين محددةالرجوع إلى مقاييس التقرير وذلك بأو قياس موضوع 

 هو المعلومات التى تنتج عن تطبيق مقـاييس       همة  ممن تقييم أو قياس موضوع ال       نحصل عليه  الناتج الذى  -٨

  : ، فعلى سبيل المثال معينة على موضوع المهمةمحددة 

 إعـداد ينتج عن تطبيـق إطـار       ) الناتج(االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح فى القوائم المالية         •

 مقاييس(مثل معايير المحاسبة المصرية     اف والقياس والعرض واإلفصاح      االعتر فىالتقارير المالية   

  .)موضوع المهمة (عن المركز المالى واألداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة) محددة

ـ     ينتج   )الناتج( الرقابة الداخلية    التأكيد بشأن فاعلية   •   الرقابـة الداخليـة    ةعن تطبيق إطار لتقييم فاعلي

  .) موضوع المهمة(  الداخلية الرقابةلى نظام ع)  محددةمقاييس(

يعنى نتيجة  فى الجزء المتبقى من هذا اإلطار ل      " بموضوع المهمة الخاصة  ات  المعلوم"ويستخدم المصطلح   

التى يقوم المزاولـون بتجميـع      هى  موضوع  ال الخاصة ب  ات المعلوم إن  .همةمالموضوع  قياس  تقييم أو   

 للتعبير عن النتائج التى توصلوا إليهـا        مناسبةتى يستطيعوا تقديم أسس     المناسبة بشأنها ح  واألدلة الكافية   

  .فى تقرير التأكد

 المهمـة   موضـوع   بصورة مالئمة فى سـياق        بموضوع المهمة ال يتم التعبير عن المعلومة الخاصة       قد   -٩

 ويحـدث هـذا عنـدما ال       .ن يتم ذلك بدرجة مؤثرة     ومن المحتمل أ   . وبالتالى يمكن أن تُحرف    المقاييسو

 بصورة مناسبة    المهمة على موضوع  المحددة   قاييس   تطبيق الم  بموضوع المهمة تعكس المعلومة الخاصة    

 عن مركزهـا    في جميع جوانبها الهامة     ووضوح القوائم المالية بعدالة  تعبر  فعلى سبيل المثال، عندما ال      

 ال تعطـي المنـشأة      أو عندما  ،  النقدية بما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية       وتدفقاتهاوأدائها المالى   

  .صورة صادقة عند تأكيدها لكفاءة نظام الرقابة الداخلية لديها

 موضـوع ل بأداء التقييم أو القيـاس        عن موضوع المهمة   فى بعض عمليات التأكد يقوم الطرف المسئول       - ١٠

للمستخدمين  اً الطرف ويكون متاح    هذا فى شكل تأكيد يقدمه   الخاصة بالموضوع    ات، وتأتى المعلوم  المهمة

  ".قائمة على التأكيد مهام  " وتسمى تلك المهام–المرتقبين 

 التأكد األخرى يقوم المزاول إما بأداء التقييم أو القياس للموضوع بصورة مباشرة أو الحصول               مهاموفى  

تقدم و .متاح للمستخدمين المرتقبين  العلى إقرار من الطرف المسئول الذى قام بأداء التقييم أو القياس غير             

 المهـام بالموضوع للمستخدمين المرتقبين فى تقرير التأكد ويطلق على هذا النوع من            المعلومات الخاصة   

  ".التقارير المباشرةإعداد  مهام"
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مهام إصدار تقـارير تأكـد      : بموجب هذا اإلطار يوجد نوعان من عمليات التأكد يسمح للمزاول بأدائها وهما              -١١

مناسب هـو تخفـيض     صدار تقرير تأكد    الهدف من مهمة ا   ويكون  . أكد محدود مناسب ومهام إصدار تقارير ت    

الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه األساس للنمـوذج                

و  ه محدودأكد  اصدار تقرير ت   ويكون الهدف من مهمة      .االيجابي للتعبير عن النتيجة التي توصل المزاول إليها       

بوصـفه األسـاس    وذلـك    التأكد لمستوى مقبول بالنسبة لظروف المهمـة         عمليةتخفيض الخطر الذي يواجه     

   .إليهاللنموذج السلبي للتعبير عن النتيجة التي توصل المزاول 

  

  طار اإلنطاق 

ة متكررة ال   ليست كل العمليات التي يقوم بها المزاولون عمليات للتأكد فهناك عمليات أخرى يتم أدائها بصور                -١٢

  :وتشمل ) وبالتالي ال يغطيها هذا اإلطار(ينطبق عليها التعريف السابق 

 ومهـام   لقيام بإجراءات متفـق عليهـا     مهام ا  مثل    ذات الصلة  المهام التي تغطيها المعايير المصرية للخدمات      •

  .أو غيرها من البياناتتجميع بيانات مالية 

 .ستدعي إبداء استنتاج متعلق بتأكداألمر الذي ال يإعداد اإلقرارات الضريبية  •

 مثل االستشارات اإلدارية والضريبية ) أو إسداء النصح(مهام االستشارة  •

على قتناء أعمال   إلاستشارية  مهمة  قد تكون عملية التأكد جزءا من عملية اكبر فعلى سبيل المثال عندما تشمل                 -١٣

اريخية أو المستقبلية ففي مثل هذه الظروف يكون هذا         متعلق بالمعلومات المالية الت   تقرير تأكد    ضرورة وجود   

  . الخاص بالتأكد في العمليةللجزء فقط مناسباًاإلطار 

 من المعيار، ولكن ال يتم اداؤها طبقاً لهذا المعيـار           ٧العمليات التالية قد يسري عليها التعريف الوارد بالفقرة            -١٤

 :وهي

  جراءات القانونية المتعلقة بالمحاسبة أو المراجعـة أو الـضرائب       عمليات خاصة لألدالء بالشهادة في اإل     )   أ(

  .أو غيرها من األمور األخرى

يمكن لمستخدم أن يستمد مـن خاللهـا         الصياغة التي    عمليات تشمل اآلراء المهنية أو وجهات النظر أو       )  ب(و

  : يليابعض التأكد إذا انطبق عليها م

  .للعملية ككلفقط بالنسبة عرضية لصياغة و ا تكون تلك اآلراء أو وجهات النظر أ) ١(

 إال على المستخدمين المرتقبين المحـددين        بشأنها  يحظر اإلطالع على أي تقرير مكتوب صادر       ) ٢(و

  .في التقرير



 اإلطار المصرى

  ٥ -اإلطار   

عدم اعتبار المهمة عملية تأكد وذلك بناء على إتفـاق مكتـوب مـع المـستخدمين المـرتقبين                )  ٣(و

 .المحددين

  . على أنها عملية تأكد في تقرير المحاسب المهني ال تعرض العملية)٤(و

  

 تقارير بشأن مهام ال تمثل عمليات تأكد 

عند إصدار المزاول تقريراً عن مهمة ليست من مهام التأكد في نطاق هذا األطار ، فعليه أن يميـز التقريـر                        -١٥

  ب ذلـك فـي اربـاك       المعد عن هذه المهمة ليكون واضحاً بأنـه ال يتعلـق بمهمـة تأكـد حتـى ال يتـسب                   

المستخدمين، وعلى ذلك يجب أن يتجنب التقرير المعد عن مهام ال تمثل عمليات تأكد اإلشارة إلي ما يلـي ـ   

  :علي سبيل المثال ـ 

  .أنه تم االلتزام بهذا اإلطار أو بمعايير المراجعة المصرية •

  ".الفحص"أو " المراجعة"أو " التأكد"استخدام تلك الكلمات  •

 يمكن على سبيل الخطأ اعتبارها استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة المستخدمين المرتقبين بشأن ناتج      تضمين قائمة  •

  .التقييم أو القياس في موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس معينة

فى حالـة عـدم     ة على تطبيق مبادئ هذا اإلطار على عملية         م أن يوافق المزاول والطرف الطالب للمه      يجوز  -١٦

 معـايير المـصرية   ال الوفاء بجميع متطلبات     بشرطن مرتقبين بخالف الطرف المسئول ولكن        مستخدمي وجود

وفي مثل تلك الحاالت يشتمل تقرير المزاول علـى بيـان           .  والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى     للمراجعة

  . الطرف المسئول أى طرف آخر بخالفيحظر استخدام التقرير على

  

  قبول المهمة 

  : المبدئية عن ظروف العملية إلى معرفتهزاول عملية التأكد فقط عندما تشير ماليقبل    -١٧

  .المتطلبات السلوكية واألخالقية ذات الصلة مثل االستقاللية والكفاءة المهنيةب  سيتم الوفاءه أن) أ(  

  :  جميع الخصائص التالية في العمليةتتوافر) ب(و

  .المهمةموضوع مالءمة ) ١(                   
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  .المستخدمة مناسبة ومتاحة للمستخدمين المرتقبين  المحددةالمقاييس تكون ) ٢(و

  . المالئمة الكافية لدعم النتيجة التي توصل لهااألدلة يتاح للمزاول إمكانية الوصول إلى )٣(و

النموذج المالئـم إمـا     بتقرير مكتوب   صورة   في   ستكون النتيجة التي توصل إليها المزاول       أن )٤(و

  .ة التأكد المناسب أو مهمة التأكد المحدودلمهم

توافر القناعة لدى المزاول بوجود سبب منطقي للعملية، ففي حالة وجود قيد على نطاق عمل المـزاول                 ) ٥(و

وقد يعتقد المزاول أيضا أن الطرف      . يكون من غير المحتمل وجود سبب منطقي للعملية       ") ٥٥"انظر الفقرة   (

انظـر الفقـرة    (استخدام اسم المزاول بربطه مع الموضوع بصورة غير مالئمة          الطالب للمهمة ينوي إساءة     

"٦١.(" 

 متطلبـات إضـافية     و الفحص المحدود ومهام التأكد األخرى      مراجعةالمصرية لل معايير  الوقد تتضمن بعض    

  .ينبغي الوفاء بها قبل قبول أية عملية

  ،  في الفقـرة الـسابقة      المذكورة  جميع الخصائص  تشملال   قبول عملية محتملة كعملية للتأكد ألنها        عند عدم      -١٨

 تفي باحتياجات المستخدمين المرتقبين      قد يمكن أن يكون الطرف الطالب للمهمة قادر على تحديد مهمة مختلفة          

  :على سبيل المثالف

  :األصلية مناسبة يظل من الممكن أداء عملية التأكد في حالةالمحددة  المقاييس إذا لم تكن )أ(

 هتتوافق مـع هـذ     قدرة الطرف الطالب للمهمة على تحديد جانب من الموضوع األساسي التي             )  ١(

.  ويكون المزاول قادر على أداء عملية تأكد تتعلق بهذا الجانب كموضوع مستقل بذاته             المقاييس

  .وفي مثل تلك الحاالت يوضح تقرير التأكد انه غير مرتبط بالموضوع األساسي بـأكمله

  .بديله مناسبة للموضوع األصليمحددة  مقاييسكن اختيار أو وضع يم  ) ٢(أو

يجوز للطرف الطالب للمهمة طلب عملية ال تكون عملية تأكد مثل عملية استشارة أو إجراءات متفـق                 )  ب(

  .عليها

همـة تأكـد    ال يمكن للمزاول بعد قبول عملية التأكد تغيير هذه العملية لعملية بخالف عملية التأكد أو مـن م                      -١٩

 تغيير في الظروف التي تؤثر على متطلبـات         أى عادة ما يبرر  .مناسب لمهمة تأكد محدود دون تبرير منطقي      

 التغيير  هذا مثل   حدثوإذا  .  متعلق بطبيعة المهمة ، طلب تغيير في المهمة          فهمالمستخدمين المرتقبين أو سوء     

  .ا قبل التغييرفال يمكن للمزاول أن يتجاهل األدلة التي تم الحصول عليه

 

  عناصر عملية التأكد

  :فيما يلي عناصر عملية التأكد التي تتم مناقشتها في هذا القسم     -٢٠
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 ين مرتقبينمستخدموطرف مسئول وعالقة ثالثية األطراف تخص محاسب مهني     ) أ(

 .مالئم  مهمة موضوع    )ب(و

  .مناسبة محددة  مقاييس   ) ج(و

  .كافية وأدلة مالئمة     ) د(و

لنموذج المناسب لمهام إصدار تقارير تأكد مناسب أو مهام إصـدار           ل طبقاًتقرير تأكد مكتوب       )هـ(و

  .تقارير تأكد محدود

  

  عالقة ثالثية األطراف 

  .مزاول و طرف مسئول عن موضوع المهمة و مستخدمين مرتقبين: أطراف منفصلة  التأكد ثالثة عملية تشمل -٢١

  

ل والمستخدمين المرتقبين من منشآت مختلفة أو من نفس المنشأة وكمثال علـى الحالـة                قد يكون الطرف المسئو    -٢٢

  . تلك المنشأة اللجنة التنفيذية فىها تلتأكد من معلومات قدممجلس اإلدارة إلى ااألخيرة ، قد يسعى 

هـا قـد     محـددة ولكن   ضمن نطاق مهمة  يجب أن ينظر للعالقة بين الطرف المسئول والمسئولين المرتقيين          و    

) مستخدم مرتقـب ( ، فعلى سبيل المثال قد تقوم اإلدارة العليا بالمنشأة  المحددةتختلف عادة من حيث المسئولية  

 هي مسئولية مباشرة لمستوى اقـل       والتىبتعيين مزاول ألداء عملية تأكد على جانب محدد من أنشطة المنشأة            

  .لية اإلدارة العليا مسئوهى في النهاية هاولكن) الطرف المسئول( اإلدارة فى

  

  المزاول

كما هو مـستخدم فـي      " مراقب  " كما هو مستخدم في هذا اإلطار اشمل من مصطلح          " مزاول"    يعتبر مصطلح       -٢٣

مهام الفحص المحدود للقوائم المالية التي تتعلق فقط        " ٢٤١٠"معايير المراجعة ومعيار المراجعة المصري رقم       

 .هام المراجعة والفحص المحدود المتعلقة بالمعلومات المالية التاريخيةبالمزاولين الذين يقومون بأداء م

ع متعددة ، وقد تتطلب بعض من هذه المواضيع المهـارة           يقد يطلب من المزاول أداء عمليات تأكد في مواض             -٢٤

، ال  ) أ ("١٧"   وكما هو مذكور في الفقـرة      ،والمعرفة المتخصصة التي تفوق القدرات المعتادة للمزاول الفرد       

 الوفـاء   يتمكن مـن  ظروف المهمة تشير إلى انه لن       بيقبل المزاول القيام بعملية ما إذا كانت معرفته المبدئية          

وفي بعض الحاالت يمكن الوفاء بالمتطلبـات عـن         . بالمتطلبات السلوكية واألخالقية المتعلقة بالكفاءة المهنية     

 وفي مثـل تلـك      .ة أخرى يمكن اإلشارة اليهم بالخبراء     عمل أشخاص من فروع مهني    بطريق استعانة المزاول    

 يملكون المهارة والمعرفة المطلوبة وأن يكـون        الخبراءالحاالت يجب أن يكون المزاول على قناعة أن أولئك          

  . في المهمة وعلى دراية بالعمل الذي تم االستعانة بالخبير للقيام بهمستوى مناسب من التدخلمزاول لل
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   موضوع المهمة عنالطرف المسئول

  :الذي) أو األشخاص( إن الطرف المسئول هو الشخص -٢٥

  ." المباشرةإعداد التقاريرمهام " عن موضوع المهمة في يكون مسئوالً       ) أ( 

 ويمكـن   "قائمة على التأكيد  "في مهمة   ) التأكيد( بموضوع المهمة    الخاصة يكون مسئول عن المعلومة            )ب(   أو

 كلونجد كمثال لحالة يكون فيها الطرف المسئول مسئوال عن          .  عن موضوع المهمة   أن يكون مسئوالً  

 ألداء عمليـة    ن المنشأة مزاوالً  ي بموضوع المهمة وموضوع المهمة ، عندما تع       الخاصةمن المعلومة   

 كمثال لحالة يكون فيها الطرف المسئول مسئوال        ونجد.باستمراريتها  تأكد متعلقة بتقرير أعدته خاص      

 ألداء عملية    مزاوالً ما منشأةين  يموضوع وليس موضوع المهمة ، عندما تُع      ال ب الخاصةلمعلومة  عن ا 

 ستقوم بتوزيعـه علـى       و أعدتهقد   المنشأةشركة خاصة تكون    باستمرارية  تأكد متعلقة بتقرير خاص     

عن موضوع المهمـة هـو الطـرف        الطرف المسئول   أو ال يكون     يكون   قد و .المستخدمين المرتقبين 

  ).الطرف الطالب للمهمة(سئول عن تعيين المزاول مال

 قاييس إقرارا مكتوبا يقوم بتقييم أو قياس موضوع المهمة بالرجوع إلى م           عادة يقدم الطرف المسئول للمزاول        -٢٦

 مهمـة   ففى. في صورة تأكيد للمستخدمين المرتقبين أم لم تكن          توفرها من المفروض    كان معينة سواء    محددة

رير المباشرة قد ال يستطيع المزاول الحصول على مثل هذا اإلقرار وخاصة عندما يكون الطـرف                إعداد التقا 

  . عن الطرف المسئولاًالطالب للمهمة مختلف

  

 المستخدمون المرتقبون

     المستخدمون المرتقبون هم شخص أو أشخاص أو مجموعة من األشخاص يقوم المزاول بإعداد تقرير التأكـد                     -٢٧

  .أن يكون الطرف المسئول واحدا من المستخدمين المرتقبين ولكن ليس الوحيدويمكن . لهم

 ولكن في بعض الحاالت قد يكـون        ،كان ذلك عمليا  د إلى جميع المستخدمين المرتقبين متى       يوجه تقرير التأك       -٢٨

 تقرير  دمونسيستخ وقد ال يكون المزاول قادر على تحديد كل أولئك الذين            ،نون آخر ون مرتقب وهناك مستخدم 

وفي مثـل تلـك     .  إمكانية الحصول على ذلك التقرير متاحة لعدد كبير من الناس          تكونالتأكد وبخاصة عندما    

 لهذا التقرير لديهم اهتمامـات كثيـرة ومتنوعـة فـي            نوالمرتقب نوالمستخدمالحاالت وبخاصة عندما يكون     

األشـخاص  ن مقصورين على كبـار      وبن المرتق وموضوع المهمة ، يجوز في هذه الحالة أن يكون المستخدم         

على سبيل فويمكن تحديد المستخدمين المرتقبين بطرق شتى ،      .  ذوي االهتمامات الجوهرية والمشتركة    المعنيين

  .المثال ، باالتفاق بين المزاول والطرف المسئول والطرف الطالب للمهمة أو عن طريق القانون
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والطـرف  (هم مع المزاول والطرف المـسئول       ن المرتقبون أو ممثلو   عمليا يشترك المستخدمو  ذلك  متى كان        -٢٩

بغض النظر عن اشـتراك آخـرين فـي        و .ةفي تحديد متطلبات المهم   ) الطالب للمهمة إذا كان شخصا مختلفا     

 بتقديم تقارير عن االكتشافات بنـاء علـى        تعلقوالتي ت (المتفق عليها   اإلجراءات   مهمة   على عكس و .المهمة

   ):االستنتاجات من اإلجراءات بدال

  . اإلجراءاتمدى يكون المزاول مسئوال عن تحديد طبيعة وتوقيت و) أ  (

 إذا  عما لؤتساإلى ال المزاول  بيطلب من المزاول تقصي أية مسألة يجد نفسه على دراية بها مما يؤدي              ) ب(و

  .في المعلومات الخاصة بالموضوع هام ومؤثرتعديل ب القيام ينبغىكان 

 بفرض شـروط    ) مثالً و الجهات الرقابية المعنية   ن  صرفيوالم(بعض الحاالت يقوم المستخدمون المرتقبون    في       -٣٠

 إذاأو الطرف الطالب للمهمة     (على عملية التأكد كي يتم أداؤها لغرض محدود أو يطلبوا من الطرف المسئول              

 محددين أو لغرض محدد يأخذ       وعندما تصمم المهام لمستخدمين مرتقبين     .أن يرتب لذلك  ) اًكان شخصا مختلف  

  .ن أو لذلك الغرضيالمزاول في حسبانه وضع قيود في تقرير التأكد الذي يقيد استخدامه على أولئك المستخدم

  

  موضوع المهمة 

   : عدة مثل بالموضوع أشكاالًالخاصةيمكن أن يأخذ موضوع مهمة التأكد أو المعلومة      -٣١

على سبيل المثال المركز المـالي التـاريخي أو المـستقبلي واألداء المـالي               (ةالمراكز المالي  أو   المالي األداء •

 االعتراف والقياس والعرض     قد تكون فيها المعلومة الخاصة بموضوع المهمة تعبر عن         التي) والتدفقات النقدية 

  .واإلفصاح في القوائم المالية

المؤشـرات  هـى    بموضوع المهمة    الخاصةمة   المعلو  فيها  غير المالية التي يمكن أن تكون      مراكزاألداء أو ال   •

  ).مثل أداء المنشأة(الرئيسية على الكفاءة والفاعلية 

مستند هو   الخاصة بموضوع المهمة   اتالمعلومفيها  الذي قد تكون    و )مثل طاقة المصنع  (الخصائص الفيزيائية    •

  توصيف

فيهـا  التي قـد تكـون      و)  في المنشأة   أو تكنولوجيا المعلومات   الداخليةمثل نظام الرقابة     ( واإلجراءاتالنظم   •

  .للفعالية تأكيدا هىوضوع المهمة بم الخاصة اتالمعلوم

فيها التي قد تمثل    ) فعلى سبيل المثال حوكمة الشركات وااللتزام باللوائح وممارسات الموارد البشرية         (السلوك   •

  .الفعاليةعن االلتزام أو تقريرا عن  بموضوع المهمة الخاصة اتالمعلوم

يتضمن موضوع المهمة خصائص مختلفة أهمها الدرجة التي تكون عليها المعلومات الخاصـة بالموضـوع                  -٣٢

وتؤثر . نوعية أم كمية، موضوعية أم شخصية، تاريخية أم مستقبلية، تتعلق بنقطة زمنية أم تغطى فترة زمنية               

 :مثل تلك الخصائص على
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  . معينةمقاييس بالرجوع إلى الدقة التي يمكن بها تقييم أو قياس موضوع المهمة) أ(

  . باألدلة المتاحةاالقتناع) ب(و

  .يشير تقرير التأكد إلى الخصائص التي لها أهمية خاصة للمستخدمين المرتقبينو  

 :يتمثل موضوع المهمة المناسب في كونه   -٣٣

  .قابل للتحديد وقابل للتقييم والقياس المتسق بالرجوع إلى مقاييس معينة) أ(

  ة إخضاع المعلومات الخاصة به إلجراءات لجمع األدلة المناسبة والكافية لدعم التأكـد المناسـب               إمكاني) ب(و

  .أو االستنتاج المتعلق بالتأكد المحدود كما هو مالئم

   المحددةالمقاييس

  كان ذلك   ويتضمن ذلك ، متى    .هي وسائل القياس المستخدمة لتقييم أو قياس موضوع المهمة        المحددة   المقاييس  -٣٤

 فعلـى   رسـمية   المحددة المقاييسويمكن أن تكون    . واإلفصاح العرض، وسائل القياس المستخدمة في      مناسبا

عنـد  و. المحاسبة المصرية  معايير    المحددة هى  المقاييسسبيل المثال عند إعداد القوائم المالية يمكن أن تكون          

       للرقابـة الداخليـة     موضـوع   في إطار  دة المحد المقاييسإعداد تقرير خاص بالرقابة الداخلية يمكن أن تتمثل         

االلتزام يمكـن أن    مدى  وعند إعداد التقارير الخاصة ب    . للمهمةخصيصا   الفردية الموضوعة    الرقابةأو أهداف   

  .عقدالهي القانون أو الالئحة المطبقة أو  المحددة مقاييستكون ال

عـدد  (ف داخلي أو مستوى أداء متفق عليه        قل رسمية تتمثل في ميثاق شر     محددة أ  قاييس أمثلة على م   و هناك   

  ). سنويامعينةمع فيه لجنة تالمرات المتوقع أن تج

 أو لقياس موضوع المهمة مـن منظـور         ة مناسب ثابت بصورة  لتقييم   وبة المناسبة مطل   المحددة قاييستعتبر الم    -٣٥

 تكـون االسـتنتاجات محـالً      المناسـبة     المحددة المقاييسقدمه  ت وبدون اإلطار المرجعي الذي      .الحكم المهني 

 حساسية خاصة فيما يتعلق بالـسياق       ذات المناسبة    المحددة س تعتبر المقايي   الفردية وسوء الفهم ، و     فسيراتللت

 مختلفـة بالنـسبة     مقـاييس قد تكون هناك    و ،   التي تأتي فيه، وبعبارة أخرى تكون مرتبطة بظروف المهمة          

التي تم حلها   و العمالء يختار الطرف المسئول عدد من شكاوى        فعلى سبيل المثال قد    .لموضوع المهمة الواحد  

 ، وقد يختار طرف مسئول آخـر عـدد مـرات            "العمالء إرضاء" مسمى   تحت   لمهمةا ل  موضوع إلرضائهم

  .كموضوعات لنفس المهمة التي تلي الشراء األولى األشهر الثالثةالشراء المتكررة في 

  :المناسبة المحددة  يسقاي في المالواجب توافرهاالخصائص    -٣٦

 ذات الصلة بالموضوع في التوصل لنتـائج تـساعد المـستخدمين         المحددة قاييستسهم الم : مةالمالء  ) أ(

  . القرار المناسباتخاذالمرتقبين في 
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مكتملة بصورة كافية عندما ال يتم حذف العناصر ذات الصلة التي           المحددة   قاييس تكون الم  :االكتمال  ) ب(

إذا  ، الكاملة  المحددة قاييسوتشمل الم .  في سياق ظروف المهمة    االستنتاجاتؤثر على   من شأنها أن ت   

  . واالفصاحالعرضائل القياس المستخدمة في  ، وسلزم األمر

بالمصداقية الفرصة لعمل تقييم ثابت بصورة مناسبة أو قياس         توفر المقاييس التي تتمتع     :  المصداقية  )ج(
موضوع المهمة، ويشمل ذلك، إذا لزم األمر، العرض واإلفصاح، عند استخدامها في ظروف مماثلة              

 .بواسطة مزاولين مؤهلين بصورة مماثلة

  .ز بعيده عن التحيالستنتاجات المحايدة في التوصل المحددة تساهم المقاييس:  الحياد  )د(

 المفهومة في التوصل السـتنتاجات واضـحة وشـاملة           المحددة تساهم المقاييس :  القدرة على الفهم    )هـ(
  .وليست خاضعة لتفسيرات مختلفة اختالفا جوهريا

وال يعتبر تقييم أو قياس موضوع المهمة بناء على توقعات المزاول الخاصـة وأحكامـه وخبرتـه                   
  .الفردية مقاييس مناسبة

لمهمة محددة، بدراسة ما إذا كان يتوافر بها الخصائص الواردة          المحددة  مزاول بتقييم مالءمة المقاييس     يقوم ال    -٣٧

فالمقاييس إما  . وتعتبر األهمية النسبية لكل خاصية على حده متعلقة بمهمة محددة مسألة حكم شخصى              . أعاله

  ن قبل في القـوانين واللـوائح      وتتمثل المقاييس الموضوعة م   . أن تكون موضوعة من قبل أو توضع خصيصا       

 أما بالنسبة   .أو التى تكون صادرة عن منظمات مصرح لها أو معترف بها والتي تتبع إجراءات تتسم بالشفافية               

  وسواء كانت المقاييس موضوعة مـن قبـل        .للمقاييس الموضوعة خصيصا فهي الموضوعة لغرض المهمة        

  .ه المزاول لتقييم مالءمتها لمهمة محددةأو وضعت خصيصا فهي تؤثر على العمل الذي يقوم ب

 . متوفرة للمستخدمين لتمكنهم من فهم كيف تم تقييم وقياس موضوع المهمةالمحددة يجب أن تكون المقاييس   - ٣٨

  :وتتاح المقاييس للمستخدمين المرتقبين بطريقة أو بأخرى من الطرق اآلتية

  .اإلعالن) أ(

 .خاص بمعلومات موضوع المهمةتضمينها بصورة واضحة في العرض ال) ب(

  .من خالل التضمين الواضح في تقرير التأكد) ج(

  . الوقت بالساعات والدقائقمقياسعلى سبيل المثال ،الفهم العام ) د(

ويمكن أيضا أن تكون المقاييس متاحة فقط للمستخدمين المرتقبين، فعلى سبيل المثال شروط العقد أو المقاييس 

وعندما تكون المقاييس متاحة فقط لمستخدمين . المتاحة فقط للمشتغلين بالصناعةوة الصادرة عن هيئة صناعي

 على أولئك محصوراًمرتقبين محددين أو تكون متعلقة فقط بغرض محدد ، يكون استخدام تقرير التأكد 

  .المستخدمين أو لذلك الغرض
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  األدلة

لشك المهني للحصول على األدلة المالئمة الكافية عما  عملية التأكد ويتخذ موقف ايقوم المزاول بتخطيط و أداء  - ٣٩

ويأخذ المزاول في اعتباره . إذا كانت المعلومة ذات الصلة بالموضوع خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة

األهمية النسبية ومخاطر عملية التأكد وكم وجودة األدلة المتاحة عند التخطيط للمهمة وأدائها وبخاصة عند 

  . وتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلةتحديد طبيعة

 

  الشك المهني 

يقوم المزاول بتخطيط وأداء عملية التأكد مستخدما أسلوب الشك المهني و مدركا إلمكانية وجود الظروف التي                   -٤٠

وقد يعني أسلوب الشك المهني أن      .و مؤثرا    قد تتسبب في تحريف المعلومات الخاصة بالموضوع تحريفا هاما        

 لألدلة  اًويكون يقظ ،  وم بعمل تقييم نقدي بعقل يقظ متسائل عن صحة األدلة التي تم الحصول عليها               المزاول يق 

فعلى  .التي يكون بها تناقض أو تثير التساؤل بشأن إمكانية اعتماد الطرف المسئول على الوثائق أو اإلقرارات               

مة لتخفيـف خطـر التغاضـي عـن         سبيل المثال يعد أسلوب الشك المهني أمرا ضروريا للمزاول أثناء المه          

الظروف المثيرة للشك المتمثلة في التعميم الزائد عند التوصل الستنتاجات واستخدام افتراضات خاطئة عنـد               

  .تحديد الطبيعة والتوقيت والمدى التي تتم به إجراءات جمع األدلة وتقييم النتائج المترتبة على ذلك

 المستندات كما أن المزاول ال يكون مدربا علـى أو يتوقـع أن               سالمة نالتحقق م  عملية التأكد    تشملنادرا ما      -٤١

ومع ذلك يمكن للمزاول دراسة إمكانية االعتماد على المعلومات التي يمكن           . يكون خبيرا في مثل هذا التوثيق     

الفاكسات أو المستندات المصورة على أفـالم أو غيرهـا مـن     استخدامها كدليل فعلى سبيل المثال الصور أو

  . ويتضمن ذلك مراعاة الرقابة على إعدادها وحفظها عند الزوم.الوثائق االلكترونية

  

  مة األدلة كفاية ومالء

.  ومن هنا تتضح مالءمتهـا و مـصداقيتها        . لجودة األدلة  مقياساًمة  ء لكمية األدلة وتعد المال    مقياساًتعد الكفاية      -٤٢

فكلما زاد الخطر كلما    (ت الخاصة بالموضوع تحريفا هامة      فتتأثر كمية األدلة المطلوبة بخطر تحريف المعلوما      

فكلما زادت الجودة ، كلما قلت الحاجـة لطلـب          (جودة هذه األدلة    ب وتتأثر كذلك ،  ) زادت إمكانية طلب األدلة   

الحصول على أية أدلة أكثر     فمة األدلة عالقة تبادلية ومع ذلك       ليه تكون العالقة بين كفاية ومالء     ع  وبناء ).أدلة

  .أن يعوض عن قلة جودتهافى حد ذاته  يمكن ال

ويمكـن  . تتأثر مصداقية األدلة بمصدرها وطبيعتها وتعتمد على الظروف التى من خاللها تم الحصول عليها                -٤٣

عمل تعميم بشأن مصداقية مختلف أنواع األدلة ومع ذلك يخضع مثل هذا التعميم الستثناءات هامة حتى عندما                 

فقد تكون هناك ظروف من شأنها أن تؤثر على مصداقية          . ة من مصادر خارج المنشأة    يتم الحصول على األدل   

فعلى سبيل المثال يمكن أال نعتبر الدليل الذي تم الحصول عليه من مصدر             . المعلومات التي تم الحصول عليها    
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سبان إمكانية  وإذا أخذنا في الح   . خارجي مستقل مصدرا يعتمد عليه إذا لم يكن المصدر على دراية بالموضوع           

 :وجود استثناءات يمكن أن تكون التعميمات التالية بشأن مصداقية المعلومات مفيدة

  . تكون األدلة أكثر مصداقية عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من خارج المنشأة •

  . فعالةالرقابة عليهاتكون األدلة المعدة داخليا أكثر مصداقية عندما تكون  •

أكثـر  ) على سبيل المثال مالحظة تطبيـق الرقابـة       (تي حصل المزاول عليها بصورة مباشرة       تكون األدلة ال   •

  .) تطبيق الرقابةفحصعلى سبيل المثال ( من األدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير مباشرة ةمصداقي

ونيـة أو   تكون األدلة أكثر مصداقية عندما تكون موجودة في شكل موثق سواء أكان ورقـة أو بيانـات الكتر                  •

ا مفعلى سبيل المثال يكون السجل المكتوب المعاصر الجتماع أكثر مصداقية من اقرار شفهي ل             ( وسائل أخرى 

  ).تم مناقشته

تعتبر األدلة التي تقدمها الوثائق األصلية مصدرا أكثر مصداقية من األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق                  •

  .الصور أو الفاكسات

زاول على تأكد أكثر من األدلة الثابتة التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفـة أو ذات      عادة ما يحصل الم      -٤٤

باإلضافة إلـى ذلـك يمكـن أن يـشير          ،  تي يتم الحصول عليها بصورة فردية     الطبيعة المختلفة عن األدلة ال    

فعلـى سـبيل    الحصول على أدلة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة إلى عدم مصداقية الدليل الفردي                

المثال يمكن أن يزيد تعزيز المعلومة التي تم الحصول عليها من مصدر مستقل من التأكد الذي يحصل عليـه                   

 األدلة التي تم الحصول عليها مـن        تتطابقوعلى النقيض فعندما ال     . المزاول من إقرار من الطرف المسئول     

 المزاول إجراءات جمع األدلة اإلضافية       يحدد آخر ،  مع تلك التي تم الحصول عليها من مصدر          معينمصدر  

  .لتفسير أسباب هذا التعارض و الوصول إلى رأى بشأنهالالزمة 

فيما يتعلق بالحصول على األدلة المالئمة الكافية ، يكون من الصعب عامـة الحـصول علـى تأكـد بـشأن                     -٤٥

ـ             . ي نقطـة زمنيـة محـددة      المعلومات الخاصة بموضوع المهمة التي تغطى فترة زمنية عن تلك التي تغط

أداء  قاصرة على الفترة التـي  تقييم االستنتاجات التى تم الوصول إليها عن وباإلضافة إلى ذلك عادة ما تكون       

  . بالطريقة المحددة لهاألداء فى المستقبلوال يقدم المزاول أي نتيجة متعلقة باستمرار . هذا األداءغطيها ي

ومـع ذلـك ال     ،   من هذه األدلة   اتبين تكلفة الحصول على أدلة وفائدة المعلوم      يقوم المزاول بمراعاة العالقة        -٤٦

من إجراءات جمـع    مبرراً الستبعاد إجراء ضرورى      المتعلقة في حد ذاتها      التكاليفتكون مسألة الصعوبة أو     

 ألدلـة جـودة ا  و بل يقوم المزاول باستخدام الحكم المهني وممارسة الشك المهني في تقييم كمية              ،المعلومات  

  .وبالتالي كفاءتها ومالءمتها ، لدعم تقرير التأكد
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  األهمية النسبية 
لدي تحديد المزاول طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلة وعند تقييم ما إذا كانـت المعلومـة الخاصـة                  -٤٧

راسـة األهميـة    وعند د . بالموضوع خالية من التحريفات فعليه مراعاة األهمية النسبية في تحديد وتقييم ذلك           

 فعلـى سـبيل      .النسبية يقوم المزاول بتفهم وتقييم العناصر التي قد تؤثر على قرارات المستخدمين المرتقبين            

المثال عندما تسمح المقاييس المحددة بالتنوع في عرض معلومات الموضوع، يدرس المزاول إمكانية تـأثير                

وتؤخذ األهمية النسبية في االعتبار في سياق العناصر        . العرض الذي تبناه على قرارات المستخدمين المرتقبين      

الكمية والنوعية مثل الحجم النسبي، وطبيعة ودرجة تأثير تلك العناصر على تقييم أو قياس موضوع المهمـة                 

ويترك تقييم األهمية النسبية وكذا األهمية النسبية للعناصر الكمية والنوعيـة           . ومصالح المستخدمين المرتقبين  

 .محددة للحكم الشخصى للمزاولفي مهمة 

  

  خطر عملية التأكد 

 هام فى   تحريفوجود   غير مناسب وذلك بسبب      بإصدار رأى قيام المزاول   خطر  يتمثل خطر عملية التأكد فى         -٤٨

ففي مهام إصدار تقارير تأكد مناسب يقوم المـزاول بتخفـيض خطـر            . المعلومات الخاصة بموضوع المهمة   

ول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك للحصول على تأكد مناسب كأساس للنمـوذج             عملية التأكد لمستوى مقب   

ويعتبر مستوى خطر عملية التأكد اكبر في مهـام         . االيجابي عن تعبير المزاول عن النتيجة التي توصل إليها          

 وتوقيت  ويرجع ذلك إلى اختالف طبيعة    .إصدار تقارير تأكد محدود عنه في مهام إصدار تقارير تأكد مناسب            

طبيعـة  المزيج المكون مـن      يعد   دومحد ومع ذلك ففي مهام إصدار تقارير تأكد         .ومدى إجراءات جمع األدلة   

 للمزاول للحصول على درجة من التأكد ذات معنى كأساس لنموذج           اًوتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلة كافي     

  .التعبير السلبي

ل ذات معنى يجب أن تكون قـادرة علـى تعزيـز ثقـة              حصل عليها المزاو  يوحتى تكون درجة التأكد التي        

  .المستخدمين المرتقبين المتعلقة بالمعلومات الخاصة بموضوع المهمة بدرجة واضحة

بصفة عامة يمكن أن يتمثل خطر عملية التأكد في المكونات التالية ، على الرغم من أن ليس من الـضروري                      -٤٩

  :في جميع عمليات التأكدتوافر جميع تلك المكونات أو كونها جوهرية 

الخطر المتمثل في أن تحرف المعلومة ذات الصلة بموضوع المهمة تحريفا هاما والذي بـدوره يتكـون                 ) أ(

   :من

 قـد  لتحريفـات طبيعتها بحسابات أو فئات المعامالت     ال  هي مخاطر تعرض أرصدة    :الخطر المتأصل ) ١(

رصدة أو فئات أخرى، مع افتراض عدم وجود         بأخطاء في أ   تجميعهاتكون هامة سواء بمفردها أو عند       

  . داخلية مناسبةرقابة
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 أرصدة الحسابات أو في فئة من المعامالت والتي قد         وقوع تحريف هام فى   هي مخاطر   : خطر الرقابة ) ٢(و

أو  أخطاء في أرصدة أو فئات أخرى وال يـتم منعهـا          تجميعها مع   تكون هامة سواء بمفردها أو عند       

 وعندما يكون خطـر الرقابـة       .م الرقابة الداخلية  ا عن طريق نظ   فى وقت مناسب   اكتشافها وتصحيحها 

متعلق بموضوع المهمة يظل خطر الرقابة موجود بسبب المحددات المتأصلة فى تصميم وتـشغيل أى               

  .نظام للرقابة الداخلية 

 اكتشاف أخطـاء   عنالمراقبهي مخاطر أن تعجز إجراءات التحقق التي يطبقها و:  خطر عدم االكتشاف   ) ب(و

أخطاء في  تجميعها مع   في أرصدة الحسابات أو في فئات المعامالت قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند               

  .أرصدة أو فئات أخرى

وتتأثر الدرجة التي يأخذ المزاول في اعتباره معها كل من هذه المكونات بظروف المهمة وعلى وجه التحديد                 

نت تتعلق بأداء مهام إصدار تقارير تأكد مناسب أو مهام إصدار تأكـد             على طبيعة موضوع المهمة وما إذا كا      

 .محدود

  

  طبيعة وتوقيت و مدى إجراءات جمع األدلة

ونظريا فـإن التنـوع المطلـق فـي         .  تختلف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع األدلة من مهمة ألخرى           -٥٠

. ك  صعوبة في إبالغها بوضوح وبدون أي لبس        على أنه من الناحية العملية هنا     . إجراءات جمع األدلة ممكن     

ويستخدم النموذج المناسب في مهام إصدار تقـارير تأكـد          . لذا يسعى المزاول إلبالغها بوضوح وبدون لبس      

  .مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود

 متعلقة بالمعلومات   اتالستنتاجمفهوم يرتبط بتجميع األدلة الضرورية للمزاول للتوصل        " التأكد المناسب "يعتبر     -٥١

 في النمـوذج االيجـابي     االستناجات عن تلك    يسمح له بالتعبير  الخاصة بالموضوع ككل حتى يكون في وضع        

         ومن الضروري للمزاول الحـصول علـى األدلـة المالئمـة            .المطلوب في مهام إصدار تقارير تأكد مناسب      

  :الكافية كجزء من عملية متكررة ومنتظمة تتعلق بـو 

اعتمادا على   -التي  المحيطة بالمهمة و  ظروف األخرى   ال بشأن موضوع المهمة و    فهمتالحصول على     ) أ(

  .لرقابة الداخليةالحصول على فهم ل تشمل -موضوع المهمة 

فهم يتم تقييم المخاطر التي تتمثل في إمكانية أن تحرف المعلومـات ذات الـصلة               تاستنادا على هذا ال     )ب(و

  .ريفا هاما و مؤثرابموضوع المهمة تح

تطوير ردود األفعال وتحديد طبيعة وتوقيت ومـدى  ذلك  االستجابة للمخاطر التي تم تقييمها ويشمل  ) ج(و

  .اإلجراءات اإلضافية
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القيام بإجراءات أخرى ترتبط ارتباطا واضحا بالمخاطر المحددة باسـتخدام خلـيط مـن التفتـيش                  ) د(و

 وتتعلق مثـل    . وإعادة األداء واإلجراءات التحليلية والتحقق     ابالحس وإعادة   و المصادقات والمالحظة  

مختلفة تلك اإلجراءات اإلضافية بإجراءات جوهرية تشمل ، إذا لزم األمر، الحصول على معلومات              

 مصادر مستقلة عن الطرف المسئول وتعتمد على طبيعة موضوع المهمة واختبار كفاءة تـشغيل               من

  .الرقابة الداخلية

  .مة األدلةكفاية ومالءمدى يم تقي  ) هـ(و

  

في مرتبة اقل من التأكد الحاسم فنادراً ما يمكن تقليل خطر عمليـة التأكـد لمـستوى                 " التأكد المناسب " يأتي    -٥٢

 :الصفر بتكلفة مناسبة وذلك لعوامل عديدة منها

  .استخدام االختبار بالعينة  * 

  .المحددات المتأصلة للرقابة الداخلية* و

  .ن األدلة المتوفرة للمزاول تكون مقنعة أكثر منها حاسمةحقيقة أ* و

  .استخدام الحكم المهني في جمع وتقييم األدلة وتكوين استنتاجات بناء على هذه األدلة* و

  .وفي بعض الحاالت ال يتم تقييم وقياس خصائص الموضوع بالرجوع إلى مقاييس معينة

  

سب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود تطبيق مهـارات وأسـاليب           تتطلب كل من مهام إصدار تقارير تأكد منا          -٥٣

التأكد وجمع األدلة المالئمة والكافية كجزء من عملية ارتباط متكررة منهجية تشمل تفهم موضـوع المهمـة                 

ومع ذلك فإن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع أدلة مالئمة وكافية في مهـام              . وغيره من ظروف المهمة   

وبالنسبة لبعض موضوعات   . د محدود تكون محددة مقارنة بمهام إصدار تقارير تأكد مناسب         إصدار تقارير تأك  

المهام قد يكون هناك إصدارات محددة لتقديم اإلرشاد بشأن إجراءات جمع أدلة مالئمة وكافية فيما يتعلق بمهام               

حص المحدود للقـوائم    مهام الف ) ٢٤١٠(إصدار تقارير تأكد محدود ، وكمثال على ذلك المعيار المصري رقم            

المالية والذي يوضح أنه يتم الحصول على أدلة كافية ومناسبة لعمليات الفحص المحدود بشكل رئيـسي مـن                  

خالل اإلجراءات التحليلية واالستفسارات، أما في ظل غياب إصدار ذو صلة ستختلف اإلجراءات لجمع األدلة               

التحديد موضـوع المهمـة وحاجـات المـستخدمين         الكافية والمالئمة باختالف ظروف المهمة، وعلى وجه        

وبالنسبة لكل مـن مهـام      . ويتضمن ذلك الوقت المتعلق ومحددات التكلفة     . المرتقبين والطرف الطالب للمهمة   

إصدار تقارير تأكد مناسب وتأكد محدود إذا أصبح المزاول على دراية بأمر دفعه للتساؤل عما  إذا كان يجب                   

لخاصة بموضوع المهمة فإنه يقوم بالسعي وراء هذا األمر بأداء إجراءات أخـرى             عمل تعديل هام للمعلومة ا    

  .كافية ليتمكن من إصدار التقرير
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  كم وجودة األدلة المتاحة 

  :باآلتى يتأثر كم وجودة األدلة المتاحة    -٥٤

 المتوقـع    ، فعلى سبيل المثال قـد يكـون  مـن           به الخاصة   ات المتاحة خصائص موضوع المهمة و المعلوم    ) أ( 

 راجع(الحصول على أدلة اقل موضوعية عندما تكون المعلومة الخاصة بالموضوع مستقبلية بدال من تاريخية               

  )."٣٢"الفقرة 

ظروف المهمة بخالف خصائص موضوع المهمة وذلك عندما تكون األدلة المتوقع توافرها غيـر موجـودة                ) ب(و
اول أو سياسة المنشأة في االحتفاظ بالمستندات أو حظـر          ويرجع ذلك على سبيل المثال إلي توقيت تعيين المز        

 .مفروض على الطرف المسئول عن موضوع المهمة ، وعادة ما تكون األدلة المتاحة مقنعة أكثر منها حاسمة

ال يعتبر التقرير غير المتحفظ مالئم ألي من نوعي مهام التأكد في حالة القيد الهام على نطاق عمل المـزاول                       -٥٥

  :ي حالةذلك فو

 تأكد مناسـب    تقريرأن تمنع الظروف المزاول من الحصول على األدلة المطلوبة لتخفيض خطر إصدار             ) أ( 

  .للمستوى المقبول

رض الطرف المسئول أو الطالب للمهمة حظرا يمنع المزاول من الحـصول علـى األدلـة المطلوبـة                  يف) ب(أو

  .وللتخفيض خطر مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب لمستوى مقب

  

   تقرير التأكد

يقدم المزاول تقريرا مكتوبا يحتوي على نتيجة التأكد الذي توصل إليه بشأن المعلومات الخاصـة بموضـوع                     -٥٦

  .المهمة

تضع معايير المراجعة المصرية والمعايير المصرية لمهام الفحص المحدود والمعايير المصرية لمهام التأكد             و  

 األخـرى  إلى ذلك يضع المزاول في اعتباره المـسئوليات          وباإلضافة  ، أكد لعمل تقارير ت   األساسيةالعناصر  

  . عندما يكون ذلك مالئماالمنشأةإلعداد التقارير ويشمل ذلك االتصال بالمسئولين عن حوكمة 

  : المزاول إماإليهاد ، يمكن صياغة النتيجة التي توصل ي في مهمة قائمة على التأك  -٥٧

في رأينا يعتبر تأكيد الطرف المسئول بـأن نظـام          :" على سبيل المثال  (المسئول   الطرف   تأكيد في سياق     )أ(

امة ، اسـتناداً  ــ، في جميع جوانبه اله     وواضحة   ، قد عرض بصورة عادلة     يعمل بفاعلية  يةالرقابة الداخل 

  .)"أ ب ج"مقاييس ال إلى



 اإلطار المصرى

  ١٨ -اإلطار   

  

في رأينا يعتبر نظـام الرقابـة        "على سبيل المثال  (بصورة مباشرة في سياق موضوع المهمة والمقاييس        ) ب(أو

  ) "أ ب ج"مقاييس ال إلى فعال في جميع جوانبه الهامة استنادا يةالداخل

وفي مهمة إعداد تقارير مباشرة يتم صياغة النتيجة التي توصل إليها المزاول مباشرة فـي سـياق موضـوع            

  .المهمة والمقاييس

  عن النتيجة التي توصل إليها في النموذج االيجابي فمـثالً           في مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب يعبر المزاول         -٥٨

" أ ب ج مقـاييس  ال إلـى  فعال ، في جميع جوانبه الهامة استنادا         ية رأينا يعد نظام الرقابة الداخل     فمن " عبارة  

 وبقيام المزاول بأداء إجراءات جمع األدلة ذات طبيعة وتوقيت ومدى مناسب، مع           ". التأكد المناسب "عبر عن   ت

األخذ في االعتبار خصائص موضوع المهمة وظروف المهمة األخرى ذات الصلة التي وضعت في تقريـر                

  .الكافية لتخفيض خطر مهمة التأكد لمستوى مقبول والتأكد، يكون المزاول قد حصل على األدلة المالئمة 

 ا في النموذج الـسلبي فمـثالً      في مهمة إصدار تقرير تأكد محدود يعبر المزاول عن النتيجة التي توصل إليه               -٥٩

 نا نعتقد أن نظام الرقابة الداخليـة       يجعل ينم إلى علمنا ما     لم استنادا على العمل المذكور في هذا التقرير       "عبارة  

الذي "التأكد المحدود "عبر عن مستوى    ت". أ ب ج  مقاييس  ال إلىغير فعال في جميع جوانبه الهامة وذلك استنادا         

إجراءات المزاول في جمع األدلة مع األخذ في االعتبار خصائص موضوع المهمة            يعتبر متناسب مع مستوى     

  .وغيرها من ظروف المهمة المذكورة في تقرير التأكد

ى من نوعي عملية التأكد في حالة وجود الظروف اآلتيـة ،            في أ ال يعبر المزاول عن استنتاج بدون تحفظات           -٦٠

  :تأثير هام و مؤثر الهكون  ت قدن أوكوت ىالشخص المزاول بناء على حكمالتى و

عدم القدرة  أو  استنتاج بتحفظ   يعبر المزاول عن    "). ٥٥"انظر الفقرة   ( وجود قيد على نطاق عمل المزاول         )أ(
وفي بعض الحاالت يفكـر المـزاول فـي      .  اعتمادا على درجة أهمية أو جوهرية القيد       على إبداء استنتاج  

 .االنسحاب من المهمة

  :الت التالية حيثفي الحا) ب(  

 تتم صياغة النتيجة التي توصل إليها المزاول في سياق تأكيد الطرف المسئول وال يكون قـد تـم                   )١(       

  .توضيح هذا التأكيد بصورة عادلة في جميع جوانبه الهامة

وتكون دة  المحد تتم صياغة النتيجة التي توصل المزاول إليها في سياق موضوع المهمة والمقاييس              )٢(أو     

  .المعلومات الخاصة بالموضوع محرفة تحريفا هاما ومؤثرا

  .أو جوهرية السببيعبر المزاول عن استنتاج متحفظ أو عكسي اعتمادا على مدى أهمية 

غير مناسبة أو أن موضوع المهمـة غيـر مالئـم           المحددة   أن المقاييس    عندما يكتشف بعد قبول المهمة    ) ج (

  :ليصدر المزاولعملية التأكد 
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استنتاجاً متحفظاً أو عكسياً اعتمادا على مدى أهمية و جوهرية السبب وذلـك عنـدما يكـون مـن                   ) ١(
 .المحتمل أن تضلل المقاييس غير المناسبة أو موضوع المهمة غير المالئم المستخدمين المرتقبين

أو جوهرية الموضـوع    استنتاجاً متحفظاً أو عدم القدرة على إبداء استنتاج اعتمادا على مدى أهمية             ) ٢ (
  .في حاالت أخرى

  .وفي بعض الحاالت قد ينظر المزاول في االنسحاب من المهمة

  

  سوء استخدام اسم المزاول

يرتبط اسم المزاول بموضوع المهمة عندما يقدم تقريرا بشأن المعلومات الخاصة بموضوع المهمة أو يوافـق                   -٦١

إذا لم يكن المزاول مرتبطا بهـذه الطريقـة ال          .ع المهمة   على استخدام اسمه في ارتباط مهنى متعلق بموضو       

و إذا علم المزاول أن طرفاً يسئ استخدام اسمه فـي موضـوع مـرتبط               . الغير مسئولية هذا المزاول    يفترض

 يقوم المزاول أيـضا بدراسـة الخطـوات         و. بالمهمة، يطلب المزاول من هذا الطرف التوقف عن عمل ذلك         

 المستخدمين من األطراف الخارجية بإساءة استخدام اسـمه أو يمكنـه الـسعي              األخرى الالزمة مثل إخطار   

  .للحصول على االستشارة القانونية

  



 اإلطار المصرى

  ٢٠ -اإلطار   

  ملحق 

  الفروق بين مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود

التي تمت مناقـشتها    و  محدود  يوضح هذا الملحق الفروق بين مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير تأكد               

  ).انظر الفقرات المشار إليها تحديدا(في هذا اإلطار 

  تقرير التأكد  إجراءات جمع األدلة   الهدف  نوع المهمة 

ــة إصــدار  مهم

ــد   ــر تأك تقري

   مناسب

تخفــيض خطــر مهمــة التأكــد 

لمستوى مقبول منخفض بالنـسبة     

لظروف المهمة كأساس للنمـوذج     

تيجة التي  االيجابي للتعبير عن الن   

الفقـرة  (توصل إليهـا المـزاول      

"١١"(  

يتم الحصول علـى األدلـة الكافيـة        

المالئمة كجزء من عمليـة روتينيـة       

  : تشمل

  التوصل لفهم ظروف المهمة •

  تقييم المخاطر  •

التعامل مع المخاطر التـي تـم        •

  تقييمها

القيام بأداء إجـراءات إضـافية       •

 مـن التفتـيش     مـزيج باستخدام  

قات وإعادة  والمالحظة و المصاد  

الحـــساب وإعــــادة األداء  

ــل   ــة مث ــراءات التحليلي واإلج

إجراءات إضافية تتعلق بإجراءات    

تـشمل متـى كـان      ،  جوهرية  

مالئما، الحـصول علـى تأكيـد       

للمعلومات واالعتماد على طبيعة    

مدى موضوع المهمة واختبارات    

  .االلتزام بنظام الرقابة

تقييم األدلة التي تـم الحـصول        •

  .عليها

  )."٥٢" و "٥١" تينالفقر(

  

ــروف  ــف لظ وص

ــوذج  ــة ونم المهم

للتعبير االيجابي عن   

النتيجــة التــي تــم 

الفقرة (التوصل إليها   

"٥٨"(  
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  تقرير التأكد  إجراءات جمع األدلة   الهدف  نوع المهمة 

ــدار  ــام إص مه

ــد   ــر تأك تقري

  محدود

تخفــيض خطــر مهمــة التأكــد 

لمستوى مقبول بالنسبة لظـروف     

ا الخطـر   المهمة ولكن يكون هـذ    

اكبر من الخطر في حالة مهمـة       

التأكد المناسـب وذلـك بوصـفه       

األساس للنموذج السلبي للتعبيـر     

عن النتيجة التي توصل المـزاول      

  )."١١"فقرة (إليها 

يتم الحصول على أدلة كافية ومالئمة      

كجزء من عمليـة ارتبـاط روتينيـة        

تشمل التوصل لفهم موضوع المهمـة      

 تكـون   وظروف المهام األخرى ولكن   

اإلجراءات فيها محدودة مقارنة بمهام     

  )."٥٣"الفقرة (التأكد المناسب 

ــروف  ــف لظ وص

المهمة ونموذج سلبي   

للتعبير عـن هـذه     

  )"٥٩ "فقرة(النتيجة 

  

 

  


